
Puuhakkeen jälkikuivaus
Työsuojelunäkökulmasta sekä homeongelmien vähentämiseksi pitää
hakelämmityksessä käytettävän hakkeen olla kuivaa. Myös hakkeen 
poltto tehostuu, jos vesipitoisuus laskee noin 15 %:iin. Jotta 
saavutetaan alle 20 %:n kosteuspitoisuus,  pitää käyttää jollakin 
tavoin esilämmitettyä ilmaa.  Yhtenä vaihtoehtona on 
auringonlämmön tehokas käyttö kesäaikana. Tämä voi tapahtua 
yksinkertaisesti toteutetun aurinko-kerääjän avulla. Puhaltimeen 
voidaan tehdä suuri tuloilmakanava sisään-tuloilman lämmittämistä
varten, esim. mustasta muovista kiinnittämällä se  vinoon asetettujen 
poikkipuiden päälle rakennusta vasten.
Käytettäessä puuhaketta pelletöinnin raaka-aineena, pitää hakkeen 
kosteuspitoisuuden olla noin 15 % paikkeilla. 

Kuivuri, jossa on yksinkertainen aurinkokerääjä ja ajonkestävä lattia

Hakkeen kuivaus
Tehokkaan luonnollisen kuivauksen avulla voidaan suurin osa 
vedestä poistaa. Energiapuu pienennetään paloiksi hakkurilla 
ennen jälkikuivausta. Jatkokäsittelyn helpottamiseksi pitää
hakkeesta saada tasakokoista, mikä onnistuu parhaiten 
varustamalla haketin seulalla. 
Hakkeen kuivaamiseen voidaan käyttää kylmäilmapuhallinta tai 
esilämmitettyä ilmaa käyttävää puhallinta. Hakkeen käsittely 
helpottuu huomattavasti, jos kuivuriin voidaan rakentaa ajonkestävä
lattia, joka kantaa traktorin tai kuormaajan varustettuna lumi-
kouralla. Seuraavalla sivulla on esimerkki kanavarakennelmasta. 
Kannattaa antaa asiantuntijan suunnitella kuivuri, jotta varmistetaan 
sen toiminta ja kestävyys.

Luonnollinen kuivaminen tehokkaassa käytössä
Käytettäessä apuna luonnollista kuivamista, voidaan energiapuun 
jälkikuivauksessa saavuttaa huomattavia säästöjä. 
Runkojen/rankojen kuivuminen saadaan käynnistymään nopeammin 
joukkokarsimalla sekä osittain kuorimalla.  Järkiperäisessä, 
koneellisessa, pelletöintiin sopivan energiaraaka-aineen korjuussa on 
ketterä MTH-laitteisto hyvä vaihtoehto.

Yksinkertainen aurinkokerääjä voi esilämmittää ilmaa 
useita asteita
Mikäli haketta kuivataan kesäkuukausien aikana, voidaan kuivausta 
tehostaa yksinkertaisella aurinkokerääjällä. Se soveltuu erityisen 
hyvin silloin, kun syksyllä korjattu energiapuu haketetaan keväällä. 
Aurinkokerääjä täytyy voida asettaa etelän puolelle. Tuloilma-
kanava kannattaa tehdä isoksi, pinta-alaltaan vähintään 1,5 
kertaiseksi 
pääkanavaan 
verrattuna. 

Sijoittamalla energiapuukasat avonaiselle 
paikalle ja kattamalla ne hyvin ennen 
syyssateiden alkua, on jo luotu hyvät 
edellytykset energiapuun kuivamiselle. 

Kuivaminen alkaa nopeammin, jos energiapuu osittain kuoritaan

Mustasta 
muovista on tehty 
aurinkokerääjä, 
joka toimii esi-
lämmitetyn ilman 
tuloilmakanavana 
puhaltimelle.
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Palkit 38-50 x 200-250
c/c  200-250 mm 

Esimerkki sisäänajettavan hakekuivurin 
kanavarakenteista

Muovi/teräsverkko 
(esim. massateollisuudesta)

Poikkipuut 25-50 x 100,
100-200 mm välein

Ilmatiivis pohja

Pääkanava Kuivattavaa haketta

Poikkipuut laitetaan 
ajosuuntaan

Suljettavia sivukanavia jos kuivataan 
vuorotellen molemmilta sivuilta

Haarakanavat 
– sivukanavat

Puhallin 

Kanavarakenne
Jotta kuivurin kanavien hyvä ajon-
kestävyys voidaan varmistaa, täytyy 
rakenteen olla luja.  Lisäksi on tärkeää
voida ankkuroida rakenne esim. betoni-
sokkeliin, jotta lattia saadaan hyvin 
vakautettua sivusuunnassa.  Sivukana-
vien kokonaistilavuus ei saa olla liian 
pieni. 
Kanavien  korkeuden tulee olla oikeassa 
suhteessa niiden pituuteen ja kanavien 
läpi kulkevaan ilmamäärään. Peukalo-
säännön mukaan ilmanvirtaus ei saa 
nousta yli 5 m/s.

Täyttö ja tyhjennys traktorilla
Jotta traktorin lumikouran käyttö olisi 
mahdollisimman helppoa, tulee poikki-
puut sijoittaa ajosuuntaan. Käytettävän 
lastauslaitteiston paino vaikuttaa 
poikkipuiden kokoon ja asetteluun. Jotta 
kuivaus tapahtuu tasaisesti, tulee kuivuri 
täyttää tasakorkeuteen.
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